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PARDUBICE – Hlavní turnaje 29. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her se pomalu 
přibližují ke své druhé polovině. Ve velmistrovském turnaji Pardubice Open předvádí skvělé 
výkony Vojtěch Zwardoň, jenž bude v úterní partii bojovat o osamostatnění se na první 
pozici. V turnaji Motorgas Open je mezi vedoucí šesticí českým zástupcem Stanislav Galíček. 
Hráči turnajů C a D měli náročné pondělí, jelikož je čekalo dvojkolo, po němž mají všechny 
čtyři turnaje odehrána čtyři kola. 
 
Čtvrté kolo velmistrovského turnaje Pardubice Open přineslo další obrovské překvapení a 
potvrzení skvělé formy Vojtěcha Zwardoně, který po dlouhém boji přehrál favorizovaného 
izraelského velmistra Oriho Kobu. Zwardoň se díky výhře dostal do vedení turnaje společně 
s dalším izraelských velmistrem Nitzanem Steinbergem, jenž elegantně nedal šanci Alanu 
Merrymu z Anglie. Hráč Beskydské šachové školy se tak v úterý střetne se Steinbergem na 
první šachovnici o průběžné první místo. Za vedoucí dvojicí je desítka pronásledovatelů 
v čele s trojicí nejvýše nasazených hráčů – Sergejem Movsesjanem, Jordenem Van Foreestem 
a Davidem Paravyanem. Svou vysokou úroveň potvrzuje indická delegace, která má v úplné 
špičce hned čtyři zástupce. Po úterním kole už se turnaj přesune do své druhé poloviny. 
 
Turnaj B, tedy Motorgas Open, má na čele po čtvrtém kole šest čtyřbodových hráčů, mezi 
nimi je i jeden Čech. Tím je Stanislav Galíček z ŠK Tachov, jenž je díky pomocnému 
hodnocení na průběžném třetím místě. 
 
V turnajích C a D se v pondělí odehrálo dvojkolo. V Gasco Open je bez ztráty bodu pětice 
šachistů, první dvě místa okupují čeští zástupci. Díky pomocnému hodnocení se nachází na 
úplném čele Oto Jadud, hned za ním je Stanislav Mezlík. V turnaji Dostihový spolek Open je 
na čele také několik hráčů, a to celkem čtyři. Nejlepšími Čechy jsou s půlbodovou ztrátou na 
čelo Tomáš Kotlant z ŠK Bohemia Pardubic, Jan Fiala z ŠK Rapid Pardubice a Tomáš Vrzal 
z Tatranu Poštorná. 
 
 

Průběžné výsledky šachových turnajů a další informace naleznete na festivalových 
stránkách http://www.czechopen.net/. 
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